
ONTWERP VERKEERSBESLUIT

Nummer 1017345

Onderwerp: Parkeerverbodzone bedrijventerrein de Huet

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens

1990 (RVV 1990), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Uitvoe-

ringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens, en het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigings-

besluit gemeente Doetinchem 2014,

Overwegende:

dat de Mercuriusstraat, Voltastraat, Ampèrestraat, Edisonstraat en Hanzestraat in beheer en in eigendom

zijn bij de gemeente Doetinchem;

dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeers-

besluit te nemen;

dat de Mercuriusstraat, Voltastraat, Ampèrestraat, Edisonstraat en Hanzestraat binnen de bebouwde

kom liggen van de gemeente Doetinchem;

dat de vrachtwagens op bedrijventerrein de Huet te weinig manoeuvresruimte hebben;

dat geparkeerde auto’s de oorzaak zijn van het ruimte tekort;

dat op bedrijventerrein de Huet een parkeerverbod zone wordt ingesteld met uitzondering van de vakken;

dat de parkeerverbod zone niet van toepassing is op de Edisonstraat tussen huisnummers 80 en 111;

dat een parkeerverbod meer ruimte geeft aan de manoeuvres van de vrachtwagens op het bedrijven-

terrein;

dat bedrijven over het algemeen op eigen terrein kunnen parkeren;

dat bovengenoemde straten door de herinrichting nu de mogelijkheid tot een parkeerverbod krijgen;

dat de gemeente Doetinchem op meer bedrijventerrein een parkeerverbod heeft;

dat krachtens artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 verkeersmaatregelen genomen worden,

ter voorkoming of beperking van de door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

dat men geen ontheffing kan aanvragen voor het parkeerverbod;

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersbord

van het type E01zb (parkeerverbodzone begin) en type E01ze (parkeerverbod einde) zoals weergegeven

in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

dat conform het bepaalde in artikel 24 van het BABW met betrekking tot dit verkeersbesluit overleg is

gevoerd met de Politie, district Noord- en Oost-Gelderland en de politie met dit besluit kan instemmen;

dat de bekendmaking van de terinzagelegging van dit besluit met de daarop betrekking hebbende

stukken wordt gepubliceerd in de Staatscourant;

BESLUITEN,

op grond van vorenstaande overwegingen om:

1. op de Mercuriusstraat, Voltastraat, Ampèrestraat, Edisonstraat (met uitzondering van het gedeelte

tussen huisnummers 80 en 111 ) en Hanzestraat gelegen op bedrijventerrein de Huet een parkeer-

verbod zone in te voeren en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen

van een verkeersbord van het type E01zb (parkeerverbodzone) en type E01ze (parkeerverbod

einde) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

2. een en ander als weergegeven in de bij dit besluit gevoegde situatietekening met nummer IB0608-

019;
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3. dit besluit bekend te maken door publicatie in de Staatscourant.

MEDEDELINGEN
Binnen de gestelde termijn (dus tot en met maandag 16 januari 2017) kan eenieder zijn zienswijze omtrent
het ontwerp verkeersbesluit bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 9020, 7000 HA
Doetinchem, naar voren brengen.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de gemeentewinkel, telefoonnummer 0314-377 377.

AFSCHRIFTEN

Een afschrift van dit verkeersbesluit is verzonden aan:

de Politie, district Noord- en Oost-Gelderland.

Doetinchem, december 2016

namens burgemeester en wethouders

van Doetinchem

dr. Eric Wijnroks

hoofd van de afdeling fysieke ontwikkeling
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